
     

      Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa im. dr Jana Wyżykowskiego
 w Lubinie na podstawie art. 6m ust. 1c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
 i  porządku  w  gminach  (t.  jed.  Dz.  U.  2019,  poz.  2010),  który  stanowi,  że  spółdzielnia
mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby której służy spółdzielcze prawo do lokalu
lub osoby faktycznie  zamieszkującej  lokal,  podania danych  niezbędnych  do ustalenia  opłaty za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  prosi  o  wypełnienie  i dostarczenie  do  Spółdzielni
(lub  drogą  elektroniczną  sekretariat@smlwwyzykowskiego.pl)  załączonego  oświadczenia
terminie do 14 lutego 2020r. 
Dane  o  ilości  osób  zamieszkujących  w  lokalu,  stanowić  będą  podstawę  do  wypełnienia  przez
Spółdzielnię  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnym
na terenie Gminy Miejskiej Lubin:

OŚWIADCZENIE O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH

W lokalu mieszkalnym położonym w Lubinie przy ul. ……………………………………………

zamieszkuję łącznie ……………… osoba/osób.

Lubin, dnia ………………… ……………………………………………………
         ( czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Pouczenie:

1.  Składający  oświadczenie  zobowiązany  jest  każdorazowo  aktualizować  wskazaną  ilość  osób
zamieszkałych w lokalu  w związku z  obowiązkiem nałożonym art.  6m ust.  2  ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach o treści: 

„ w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości,  właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  nową  deklarację  w  terminie  10  dnia
miesiąca  następującego  po  miesiącu,  w  którym  nastąpiła  zmiana.  Opłatę  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc , w którym nastąpiła zamian.”

2. Nadto zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku: „ W razie niezłożenia deklaracji
 o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  albo uzasadnionych wątpliwości  co do
danych  zawartych  w  deklaracji  w  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  wójt,
burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,  biorąc  pod  uwagę  dostępne  dane  właściwe  dla  wybranej  przez  radę  gminy  metody,
 a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym, w przypadku nieruch ości, na których zamieszkują
mieszkańcy,  średnią  ilość  odpadów  komunalnych  powstających  na  nieruchomościach  o  podobnym
charakterze.”
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